
UITNODIGING 8 JUNI opening tentoonstelling  
Noordelijke architectenportretten | Egbert Reitsma | Goede Herderkerk, Bedum 
Tevens aftrap van de manifestatie De Amsterdamse School in Groningen. Met een 
tentoonstelling over architect  Albert Wiersema in Onderdendam, lezingen, concerten en 
een film in de kerken van Westeremden en Appingedam. 
        

9 juni t|m 30 juli 2017

Bouwen met bezieling

Achitectuurmanifestatie in vier kerken
Bedum | Goede Herder Kerk 
Onderdendam | De Kerk
Appingedam | Kabzeël kerk
Westeremden | Boaz Kerk

Openingstijden
Donderdag t|m zondag
11.00–17.00 uur
De kerk in Appingedam is 
op zondag niet geopend

Mede mogelijk gemaakt door

Noordelijke
Architectenportretten
noordelijkearchitecten.nl

Noord Groningen

Sublieme kerk, 
Egbert!



Geachte relatie,  
Het bestuur van Stichting Berlagehuis Usquert, Noordelijk Bouw- en Architectuurcentrum, 
nodigt u van harte uit voor de opening van de tweede tentoonstelling in de serie 
Noordelijke Architectenportretten, over architect Egbert Reitsma. De opening is tevens 
de aftrap van de manifestatie De Amsterdamse School in Groningen, met nog een 
tentoonstelling, concerten, lezingen en een film uit en over de betreffende periode in 
Groningen. 
De tentoonstelling Kleur en Vorm, Bouwen met bezieling, is een portret van Egbert 
Reitsma, die bijna dertig kerken bouwde. Veel daarvan in het noorden, maar ook wel 
elders in Nederland.  

Locatie en programma opening 
De Goede Herderkerk (van Reitsma), Schultingastraat 1, 9781 GA Bedum (Gr.).  Parkeren in 
de buurt van de kerk is goed mogelijk.  
• Inloop vanaf 15.30 uur.  
• Om 16.00 uur is de opening van de tentoonstelling, door Frederiek Reitsma, 

kleindochter van de architect. 
• Vanaf 16.30 uur draait de speciaal voor deze tentoonstelling gemaakte documentaire 

over architect Paul van Bussel in een aparte filmruimte in de kerk. 

Aanmelden 
Aanmelden voor de opening kan t/m 5 juni door een mailtje te sturen naar 
info@noordelijkearchitecten.nl.  Voor meer informatie over de tentoonstelling zie 
www.noordelijkearchitecten.nl en onze Facebookpagina. 

Over de tentoonstelling Kleur en Vorm, Bouwen met bezieling 
Reitsma was in de eerste plaats een kerkenbouwer. Hij was een zeer getalenteerd architect, een 
kunstenaar eerder dan een dienstbaar maker van gebouwen als gebruiksvoorwerpen. Voor de 
oorlog bouwde hij in de uitbundige expressionistische stijl van de Amsterdamse School, 
destijds zeer geliefd bij de Gereformeerden, en deze vroege kerkontwerpen zijn spectaculair, 
zowel wat de vorm als wat het kleurgebruik betreft.  
Hij kreeg het vak in de vingers toen hij als beginnend architect voor het bureau van 
Willem Kromhout in Rotterdam werkte, de architect die aan de bakermat van de 
Amsterdamse School stond. 
In 1920 keerde Egbert Reitsma terug naar Groningen en begon hij aan zijn eerste 
kerkontwerpen. In de tentoonstelling wordt speciale aandacht besteed aan die in 
Kollum, Appingedam en Andijk, waarvan ook Virtual Reality opnamen te zien zullen 
zijn. 
In de bijbehorende documentaire spreekt architect Paul van Bussel zich uit over de 
invloed van Reitsma op latere generaties noordelijke architecten. Vergelijkingen met 
zijn eigen werk komen daarbij uiteraard ook ter sprake. De film is geproduceerd door 
Stichting Beeldlijn en gemaakt door Lotte Veltman en Jasper Huizinga. 

In de hoop u op 8 juni te mogen begroeten,  
Jacqueline Kasemier, voorzitter Stichting Berlagehuis Usquert 
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